
 
Gjeldende fra 01.08.2006 

1. trinn 
 

 Mål / elevene skal kunne: 
 

TEKSTBEHANDLING 
OG GENERELL  
DATAKUNNSKAP 

• starte og slå av en PC, starte programmer via START-
menyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte 
programmer og slå av maskinen  

• benytte musa til å navigere i et program 
• bruke tastaturet og enkelte spesialtaster som f.eks. 

Enter og mellomrom  
• starte tekstbehandlingsprogrammet og skrive bokstaver 

og ord etter hvert som elevene er modne til det  
• endre skrifttype og skriftstørrelse  
• foreta utskrift 

ANNET • tegne i et enkelt tegneprogram, som f.eks "Paint"  
• skrive ut tegninger  
• bli kjent med hvordan noen pedagogiske program virker 

 
 

2. trinn 
 
 Mål / elevene skal kunne: 

 
TEKSTBEHANDLING 
OG GENERELL  
DATAKUNNSKAP 

• lagre og hente fram igjen egenprodusert tekst eller 
tegninger og kunne fortsette tidligere arbeid 

• opprette nye mapper og dokumenter 
• forstå forskjell på dokumenter og mapper 
• bruke tastaturet og enkelte spesialtaster som f.eks. 

piltastene, CAPS LOCK og SHIFT-tasten for å bytte 
mellom store og små bokstaver  

• merke tekst med musa 
• formatere merket tekst med forskjellige skriftstørrelser 

og skrifttyper, fet og kursiv skrift, understreking  
• slette tekst med DELETE eller BACKSPACE  

ANNET • eksperimentere og leke videre med former og farger i 
f.eks. tegneprogrammet "Paint"  

• bruke spillpregede programmer for å øve på ord og 
uttrykk  

• bruke matematikkprogrammer til å øve seg i 
grunnleggende regnearter  

• benytte noen kjente pedagogiske programmer 
• bruke læringsplattformen Fronter 

 

 



3. trinn 
 
 Mål / elevene skal kunne: 

 
TEKSTBEHANDLING 
OG GENERELL 
DATAKUNNSKAP 

• bruke angrefunksjonen i Windowsprogrammer  
• beherske lagring og gjenfinning av dokumenter / filer  
• være sikker i merking av tekst med musa 
• formatere merket tekst med forskjellige skriftstørrelser 

og skrifttyper, fet og kursiv skrift, understreking  
• kopiere og lime inn merket tekst eller bilder (via 

redigeringsmenyen eller hurtigtastene Ctrl+C og Ctrl + V)  
• bruke komma, punktum og spørsmålstegn i 

tekstbehandling 
• slette tekst med DELETE eller BACKSPACE  
• justere tekst midtstilt, høyrestilt og venstrestilt 
• bruke datamaskinen til tekstskaping  
• forstå hva rød understreking i tekstbehandleren betyr, 

og lære seg enkel stavekontroll ved høyreklikking på 
understrekede ord  

• sette inn bilder i tekstbehandleren via Sett inn – bilder 
– utklipp (eller fra fil) 

INTERNETT OG  
E-POST 

• komme inn på Internett og skrive inn bestemte adresser 
for å finne opplysninger om et aktuelt tema 

• forstå og bruke navigasjonsknappene (frem og tilbake)   
i nettleseren  

• kopiere tekst og bilder fra Internett til tekstbehandleren 
• bruke læringsplattformen Fronter 

ANNET • bruke pedagogiske programmer i fagene der dette er til 
merverdi for faget eller motivasjonen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. trinn 
 
 Mål / elevene skal kunne: 

 
TEKSTBEHANDLING 
OG GENERELL  
DATAKUNNSKAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• forstå og beherske angrefunksjonen i 
Windowsprogrammer  

• mestre merking av tekst med musa 
• bruke forhåndsvisning  
• endre størrelsen på et vindu, maksimere og minimere, 

samt flytte et vindu  
• videreutvikle bruk av formatering av tekster (skrifttyper, 

justering) og mestre redigering ved å klippe og lime 
merket tekst og bilder i tekstbehandleren  

• lage overskrifter ved hjelp av WordArt 
• sette inn bilder eller utklipp i tekstbehandleren, endre 

størrelse på disse og endre plassering ved hjelp av 
tekstbrytning  

• lage enkle tabeller og bruker disse fornuftig  
• opparbeide ferdigheter i bruk av tastaturet ved 

Touchmetoden 

INTERNETT OG  
E-POST 

• nettvettreglene (bli kjent med)  
• åpne egen e-post, og skrive og sende e-post med og 

uten vedlegg 
• søke på Internett med for eksempel Kvasir  
• innhente informasjon fra Internett til bruk i eget arbeid 
• kopiere tekst og bilder funnet på Internett til 

tekstbehandleren for egen redigering 
• bruke læringsplattformen Fronter 

ANNET • bruke pedagogiske programmer i fagene der dette er til 
merverdi for faget eller motivasjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. trinn 
 
 Mål / elevene skal kunne: 

 
TEKSTBEHANDLING  
OG GENERELL 
DATAKUNNSKAP 

• bruke av tastatursnarveier som f.eks Ctrl+C og Ctrl+V  
• sette inn bilder i tekstbehandleren og kunne formattere 

(endre størrelse og plassering av bildene) (se 4. klasse)  
• bruke tabeller og endringer av disse (legge til kolonner 

og rader, slette overflødige kolonner, foreta enkel 
formattering av tabell)  

• bruke forhåndsvisning og regulere marger 
• bruke stavekontroll  
• bruke de vanligste knappene på verktøylinjene i 

tekstbehandleren  
• bruke høyreklikkmenyene i Windowsprogrammer  
• bygge opp en fornuftig mappestruktur 
• slette og lage mapper, endre filnavn og mappenavn, 

kopiere og flytte filer og mapper 
• videreutvikle ferdigheter i bruk av Touch 

INTERNETT OG  
E-POST 

• videreutvikle søkemetoder på Internett, lære å tolke 
resultatlisten ved søk på Internett  

• videreutvikle ferdigheter i å kopiere tekst og bilder fra 
Internett til tekstbehandleren 

• rette oppmerksomheten mot kildekritikk, blant annet 
ved å studere nettadresser (hvem som har lagt ut 
informasjonen) 

• nettvettreglene, vite hva en ikke skal gjøre på Internett 
• bruke læringsplattformen Fronter 

ANNET • bruke enkle funksjoner i et bildebehandlingsprogram 
(beskjære bilde, endre lys og kontrast osv.)  

• lagre behandlede bilder og bruke disse i en 
tekstbehandler  

• bruke pedagogiske programmer i fagene der dette er til 
merverdi for faget eller motivasjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. trinn 
 
 Mål / elevene skal kunne: 

 
TEKSTBEHANDLING  
OG GENERELL 
DATAKUNNSKAP 

• bruke tabulator og marger og kunne endre marger og 
papiroppsett via Fil - utskriftsformat  

• bruke av punktmerking og nummerering  
• være fortrolig med bruk og formatering av tabell  
• forbedre språket (stavekontroll, synonymordbok, 

autokorrektur) og kjenne til begrensninger i bruk av 
stavekontroll  

• beherske redigering og formatering av tekst samt flytte, 
kopiere, klippe og slette  

• beherske bruk av bilder i tekstbehandler, endre 
størrelse, lys og plassering  

• videreutvikle ferdigheter i bruk av Touch  
• beherske bruk av høyreklikkmenyene i 

Windowsprogrammer  
• slette og lage mapper, endre filnavn og mappenavn, 

kopiere og flytte filer og mapper 

INTERNETT OG  
E-POST 

• beherske bruk av e-post (også med vedlegg)  
• bruke søkemotorer som Kvasir 
• nettvettreglene, vite hva en ikke skal gjøre på Internett 
• forstå og kjenne til begrensninger på nettet mht. 

kildekritikk og opphavsrett  
• bruke favoritter/bokmerker  
• beherske og bearbeide informasjon fra nettet (bilder og 

tekst) og bruke dette i eget arbeid 
• bruke læringsplattformen Fronter 

PRESENTASJONS-
PROGRAM 

• kunne lage en enkel lysbildepresentasjon i PowerPoint 
og vise lysbildeserien 

• kunne sette inn bilder i PowerPoint  

ANNET • lage enkle animasjoner  
• bruke et bildebehandlingsprogram (beskjære, endre lys 

og kontrast, oppfriske farger, oppskarping og legge til 
tekst) 

• bruke pedagogiske programmer i fagene der dette er til 
merverdi for faget eller motivasjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. trinn 
 
 Mål / elevene skal kunne: 

 
TEKSTBEHANDLING  
OG GENERELL 
DATAKUNNSKAP 

• beherske bruk av tekstboks  
• beherske bruk av punktmerking og nummerering samt 

hvordan en endrer utseende på disse (format – 
punktmerking…)  

• videreutvikle ferdigheter i bruk av tabeller (f.eks 
skyggelegging) 

• bruke stavekontroll og kjenne til svakheter ved bruk av 
stavekontroll  

• endre språk på stavekontroll  
• kjenne til hvordan en setter inn topp- og bunntekst, 

samt sidetall  
• bruke Touch effektivt  
• slette og lage mapper, endre filnavn og mappenavn, 

kopiere og flytte filer og mapper 
• kjenne til datavirus, hvordan de spres og hvordan en 

kan beskytte seg 

INTERNETT OG  
E-POST 

• kjenne til og forklare opphavsrettslige regler for bruk av 
bilder og tekster hentet fra Internett, samt fortsatt 
fokusere på kildekritikk og nettvettregler  

• bruke e-post aktivt  
• bruke Internett aktivt til å hente ut informasjon  
• søke sikkert og kjenne til forskjellen på bruk av 

emnekataloger og fritekstsøk 
• bruke læringsplattformen Fronter 

PRESENTASJONS-
PROGRAM 

• lage lysbildeserier i PowerPoint 
• foreta formatering av tekst og legge inn bilder/figurer  
• legge til animasjoner i PowerPoint 
• vite om forskjellige utskriftsalternativer 

ANNET • kjenne til enkel bearbeiding av bilder i et 
billedbehandlingsprogram (beskjære, endre lys og 
kontrast, oppfriske farger, oppskarping og legge til 
tekst)  

• kjenne til jpg-formatet og lagre bilder for ulike 
anledninger (utskrift, e-post og til bruk på Internett)  

• kjenne til enkel manipulering av bilder i et 
billedbehandlingsprogram 

• bruke pedagogiske programmer i fagene der dette er til 
merverdi for faget eller motivasjonen 

• bruke digitalt utstyr (f.eks. digitalt kamera) 
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